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Avaliação do potencial inibitório da biossíntese de micotoxinas pelo óleo 
essencial de gengibre em Fusarium verticillioides 

RESUMO 

A contaminação de alimentos com fumonisinas, produzidas pelo fungo Fusarium 

verticillioides (Sacc.) Nirenberg, é um grande problema mundial que representa risco à saúde 

dos consumidores por estar associada a diversos efeitos tóxicos em animais e humanos. Os 

óleos essenciais podem ser uma alternativa para redução de doenças de origem alimentar, pois 

inibem o crescimento de fungos e são considerados seguros para o consumo humano. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial de gengibre – OEG (Zingiber 

officinale Roscoe) em F. verticillioides e na produção de fumonisinas. A concentração 

inibitória mínima (CIM) do OEG foi determinada pelo método de micro diluição em caldo. O 

efeito do OEG sobre a produção de fumonisinas e ergosterol foi avaliado nas concentrações 

de 500 a 5000 µg/mL em meio líquido, com um disco micelial de 5 mm de diâmetro de F. 

verticillioides. Os componentes predominantes demonstrados pela análise do óleo realizada 

por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) foram α-

zingibereno (23,9%) e citral (21,7%). O OEG apresentou atividade inibitória com CIM de 

2500 µg/mL. O OEG demonstrou 57 e 100% de inibição na biossíntese de ergosterol 

respectivamente com 4000 e 5000 µg/mL. O efeito inibitório na produção de fumonisina B1 

(FB1) foi significativo (p<0,05) na concentração de 4000 µg/mL de OEG, e de completa 

inibição com 5000 µg/mL. A redução da produção de FB2 ocorreu a partir de 2000 µg/mL e a 

inibição total em 3000 µg/mL. A inibição da biomassa fúngica e da produção de fumonisinas 

foi dependente da concentração do OEG usado. Estes resultados mostram que o OEG foi 

capaz de inibir o crescimento de F. verticillioides e conseguintemente a produção de 

fumonisinas. 
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Evaluation of the inhibitory potential of the biosynthesis of mycotoxins by the 
ginger essential oil in Fusarium verticillioides 

ABSTRACT 
Food contamination with fumonisins produced by Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg, 

is a worldwide problem that poses a risk to consumers health to be associated with toxic 

effects in animals and humans. Essential oils can be an alternative for reducing food borne 

disease because they inhibit the growth of fungi and are considered safe for human 

consumption. The objective of this study was to evaluate the effect of ginger essential oil - 

GEO (Zingiber officinale Roscoe) in fumonisins production from F. verticillioides. The 

minimum inhibitory concentration (MIC) of GEO was determined by micro-broth dilution. 

The effect of OEG on the production of fumonisins and ergosterol were evaluated at 

concentrations 500-5000 mg / mL in liquid medium with a mycelia disc of 5 mm diameter F. 

verticillioides. The predominant components as demonstrated by oil analysis performed by 

gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) were α-zingiberene (23.9%) 

andcitral (21.7%). The GEO showed inhibitory activity with MIC of 2500 µg / mL. The GEO 

demonstred 57 and 100% inhibition at the ergosterol biosynthesis with 4000 and 5000 µg / 

mL, respectively. The inhibitory effect on production of fumonisin B1 (FB1) was significant 

(p <0.05) at a concentration of 4000 µg / mL of GEO, and complete inhibition at 5000 µg / 

mL. Reduction of FB2 production occurred from 2000 µg/mL and complete inhibition in 

3000 µg/mL. Inhibition of fungal biomass and fumonis in production was dependent on the 

concentration used of GEO. These results show that GEO was able to inhibit growth and 

production of fumonisins by F. verticillioides. 
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